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| 12e Zondag na Pinksteren
a.

voor uw genadige zorg
die ons omgeeft,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.
DE HEILIGE SCHRIFT

Epistel

Efeziërs 4, 7-16
lector: Corinne van Dis

Antwoordpsalm
Bij de tekening van Klaas op ’t Land († 2016):

cantor: Corine Rietveld

‘In de afbeelding schuilt een apocrief moment, heimelijk is
er onder tafel een hand die iets extra’s aanreikt aan een
van de honden.’
‘Deze vrouw was een Griekse, een Syrofenicische van
geboorte’. Marcus 7:24-30 verhaalt over een spannende
ontmoeting tussen Jezus en een buitenlandse. Hoe worden
verschillen van traditie, sekse en komaf, overbrugd in dit
gesprek? De vrouw antwoordt met een onthutsende
directheid: ‘de honden eten immers ook onder de tafel van
de kruimels’. Het roept vragen op over de scheidingslijnen
die wij bewust of onbewust aanbrengen in onze omgang
met anderen.

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

1.

3.

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

‘Liebster Jesu, wir sind hier’

4.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
t / m zie Liedboek 314

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
k. die dorre vlakten doet bloeien,
a. overvloed schenkt, koren en wijn.
v. Dat wij uw gaven niet bederven,
a. maar delen met gulle hand.
Intredepsalm (staande) Liedboek 68

Loven wil ik de Heer te allen tijde,
de lof Gods geef ik stem, altijd weer;
en mijn ziel al in trots de Heer prijzen:
wie verdrukt is hoort het met verrukking.

R

Verheerlijkt mét mij, de Heer,
verheffen wij zijn naam eenparig.
Ik zocht de Heer: Hij gaf mij antwoord,
Hij heeft mij bevrijd van mijn angsten.

R

Die op Hém zien stralen als licht,
hun gelaat draagt nimmer vernedering.
Zie, er was een verdrukte die riep:
de Heer heeft hem antwoord gegeven,
hem verlost uit al wat hem kwelde.

R

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps. 34b

1, 7

Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299g
in z’n geheel door allen gezongen

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, die omziet naar mensen,
laat ons niet alleen,
maar sterk ons met levenskracht
door het Woord en de Geest
van Jezus, uw Zoon.
Open ons hart in dit uur

Psalm 34

Evangelie (staande)

Marcus 7, 24-30

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339d

Uitleg en verkondiging
Stilte
DE MAALTIJD VAN DE HEER
Voorbede en Stil gebed
iedere intentie besloten met
v. … hoor ons bidden:

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Kerk in Actie

a.

Kerk in Actie ondersteunt mensen die werken in zendingsgebieden,
waar o.a. gestreefd wordt naar verzoening bij conflicten.

2.(Rood) Onderhoud wijkkerk en gebouwen
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten
Offerandelied

LvdK Gezang 95

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze,
want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Agnus Dei (staande)

Liedboek 408g
in z’n geheel door allen gezongen

Gemeenschap van brood en wijn
Voor wie wil is er druivensap (in de grijze beker)
Muziek

Sonate C-dur
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) | KV 309

Slotgebed
v. Gij, die genadig zijt,
wij danken U
dat Gij ons uw stem laat horen
en uw gezicht laat zien
in Jezus, uw Zoon.
Wij vragen U:
laat ons leven getekend worden
door zijn beloftevolle woorden,
zodat uw Geest alle mensen nabij komt,
vandaag en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
Slotlied (staande)

2.

3.

Dan zullen wij met alle heilgen saam
in ’t morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogt’ en diepte, lengt’ en breedte van
Gods heil doormeten mogen.
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.
Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.
Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
die verder gaat dan al ons bidden reikt
en meer is dan ons diepste denken peilt,
zij heerlijkheid en glorie
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.
t Jan Wit, m Psalm 56 (Genève 1562)

Liedboek 704

Zending en zegen
v. …

Muziek

Praeludium en Fuga c-moll
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie/thee of
limonade. Voor vragen over de dienst of als u nieuw bent in
de Bergkerk, vindt u bij de vitrine een ouderling (met
badge).

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Jan Jansen

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)

Volgende week

Sanctus en Benedictus

Liedboek 404g

Acclamatie

Liedboek 407c

Zondag 19 augustus 2018 | 13e Zondag na Pinksteren
10.00 uur
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk
In de zomerperiode is er geen wekelijkse nieuwsbrief.

